
Guia didàctica pel docent: Hi ha vida fora la Terra? 
Presentació 

Aquesta seqüència didàctica està pensada per portar-la 
a terme a l’assignatura de Biologia i Geologia de 1r de 
l’ESO i té com a finalitat aprendre a planificar una 
investigació per resoldre un problema plantejat, 
desenvolupar les estratègies lingüístiques per elaborar 
un article científic i treballar el model d’ésser viu. Per fer-
ho, el grup classe s’haurà de ficar a la pell d’un astrobiòleg 
o astrobiòloga que treballa per a l’ESA (Agència Espacial 
Europea), dedicats a la recerca de vida extraterrestre. Així 
doncs, hauran d’aplicar tots els coneixements que tenen 
sobre el model d’ésser viu i dur a terme un seguit 
d’experiments, cosa que els permetrà elaborar, de 
manera individual, un article amb les conclusions 
extretes. 

 
 
Imatge 1. Organisme trobat a Mart, 
observat a través del microscopi. Font: 
http://www.esa.int/ 

Aspectes didàctics i metodològics 

● Abans de començar aquesta proposta didàctica, l’alumnat ha d’haver 
treballat els continguts i el lèxic sobre tipus cel·lulars, reproducció, nutrició i 
respostes a l’entorn. En el següent enllaç podreu trobar més informació 
sobre el model ésser viu: https://tresorderecursos.com/viu-no-viu/  

● El o la docent haurà de dividir la classe en grups heterogenis de 4 persones.  
Per poder fer front a les necessitats de l’aula, s’han dissenyat tasques o rols 
amb nivells de dificultat creixent: l’apartat de reproducció és el més difícil i 
el de relació el més senzill. A cada grup se li donarà una còpia del document 
“Hi ha vida fora la Terra”, el qual el podran omplir de manera digital o manual 
i presentar un cop enllestit. D’aquesta manera, cada estudiant tindrà accés 
a la informació de la resta de membres del grup. Al final de cada sessió, seria 
interessant que els experts i les expertes de cada tema es reunissin per 
compartir les idees obtingudes  (per exemple, tots els que treballen la 
reproducció). 

● Un cop hagin finalitzat l’elaboració del document “Hi ha vida fora la Terra”, 
cada estudiant de manera individual haurà d’elaborar un article científic, 
utilitzant la plantilla anomenada “Elaboració d’un article científic”. Abans 
d’entregar la tasca, és important que usin la rúbrica per comprovar la feina 
feta. També, seria interessant destinar un temps de coavaluació entre 
companys i companyes i per modificar el treball en funció dels comentaris 
rebuts. 

● Aquesta seqüència didàctica té una durada aproximada de 5 sessions: dues 
sessions per completar l’experiment, dues per elaborar l’article i una 
d’autoavaluació i coavaluació.  

 
A continuació, trobareu una proposta de resposta per a cada experiment o tasca.  

   

https://tresorderecursos.com/viu-no-viu/


 

 

Les condicions de vida a Mart  

Us han encomanat la missió d’esbrinar si l’organisme trobat a Mart és o 
no un ésser viu. Però, abans de rebre el finançament per començar a fer 
els experiments, cal que fabriqueu un laboratori que us permeti 
reproduir les condicions del planeta vermell, atès que és molt diferent 
de la Terra. 

Feu una llista de les característiques d’aquest planeta que haurem de tenir en 
compte. Trieu bé quines dades ens interessen per dur a terme aquesta 
investigació. Per exemple, la temperatura és un factor important per a la 
supervivència d’un ésser viu, en canvi, el diàmetre del planeta no. 
 

Temperatura 
Composició atmosfèrica 
Gravetat 
Composició del sòl  
Presència d’aigua 
Hores de llum 
 

 

Busqueu per Internet aquestes característiques i anoteu-les, en forma de llistat, en 
el següent requadre. 

Temperatura: La temperatura màxima és de 20ºC, la mínima de -80ºC i la 
mitjana de -63ºC. 
Composició atmosfèrica: Els gasos principals que formen l’atmosfera de Mart 
són: 95,1% diòxid de carboni, 2,49% nitrogen, 1,94% argó, 0,16% oxigen i 0,021% de 
vapor d’aigua. 
Gravetat: 3,7 m/s² 
Composició del sòl: El representatiu color vermell de la planeta és degut a una 
elevada quantitat d'òxid de ferro en la seva superfície. 
Presència d’aigua: Hi ha vapor d’aigua en la seva atmosfera i gel sota la 
superfície dels seus pols. 
Hores de llum: 12 hores aproximadament (atès que, un dia marcià té 24 hores 39 
minuts 35,244 segons, de les quals la meitat tenen llum). 

 

Així doncs, com ha de ser el vostre laboratori i quines condicions de Mart heu de 
reproduir? 

En aquest apartat han d’explicar que el laboratori tindrà una cambra de cultiu 
on hauran de reproduir les característiques de Mart descrites en l’apartat 
anterior, per assegurar la supervivència de l’organisme. 

 



 

 

Prova 1. Tipus cel·lular 

Amb totes les proves descrites a continuació es pretén demostrar si l’organisme 
trobat a la superfície de Mart és un ésser viu. Concretament, aquesta prova té com 
a finalitat observar si està format per cèl·lules i en cas afirmatiu, descriure els tipus 
de cèl·lules que té (eucariota o procariota). Per fer-ho, has d’utilitzar el microscopi. 

Abans de començar, hem de definir l’objectiu, la hipòtesi i la metodologia. 

Objectiu El nostre objectiu és investigar si l’organisme trobat a la superfície de Mart està 
format per cèl·lules i el tipus cel·lular que té. 

Hipòtesi Potser l’organisme marcià està format per cèl·lules 

Metodologia El procediment es divideix en diferents etapes: 
En la primera etapa s’ha obtingut aquest organisme. 
Seguidament, s’ha mantingut en una cambra de cultiu, on s’han reproduït les 
condicions de Mart. 
Posteriorment, s’ha col·locat sobre un portaobjectes. 
Finalment, s’ha observat amb el microscopi. L’augment utilitzat per fer 
l’observació és de 600x (15x de l’ocular i 40x de l’objectiu). 

Resultats Com veiem en la imatge, aquest organisme està format per una única cèl·lula, 
la qual conté una estructura central similar a un nucli. 

Conclusions A partir dels resultats obtinguts, veiem que aquest organisme està format per 
una única cèl·lula, la qual conté una estructura central similar a un nucli. Això 
voldria dir que és eucariota i unicel·lular. Finalment, arribem a la conclusió que 
és un ésser viu i per tant, acceptem la nostra hipòtesi inicial. 

 

A continuació, fes una representació d’allò observat amb el microscopi i inclou 
també una fotografia. Escriu amb quins augments estàs fent l’observació.  

  



 

 

Prova 2. Nutrició 

Amb totes les proves descrites a continuació es pretén demostrar si l’organisme 
trobat a la superfície de Mart és un ésser viu. Concretament, aquesta prova té com 
a finalitat observar si té la capacitat de captar nutrients de l’entorn per obtenir 
energia i de quina manera es nodreix (heteròtrof o autòtrof). Per fer-ho, has dut a 
terme els tres experiments descrits a continuació. 

Experiment 1 
Has col·locat una placa 
de petri amb medi 
nutritiu format 
principalment per 
sucres (concretament 
glucosa), aigua i sals 
minerals, que contenia 
una mostra d’aquests 
organismes, dins d’un 
armari tancat, a la 
foscor, durant 4 dies i a 
una temperatura 
similar a la de Mart (-
63ºC). Després 
d’aquest temps, la 
placa obtinguda és la 
següent: 

 

Experiment 2 
Has col·locat una placa 
de petri amb medi 
nutritiu format 
principalment per 
sucres (concretament 
glucosa), aigua i sals 
minerals, que contenia 
una mostra d’aquests 
organismes, dins d’un 
armari tancat amb un 
focus de llum, durant 4 
dies i a una 
temperatura similar a 
la de Mart (-63ºC). 
Després d’aquest 
temps, la placa 
obtinguda és la 
següent: 

 

Experiment 3 
Has col·locat una placa 
de petri amb medi 
nutritiu format 
únicament per aigua 
destil·lada, que 
contenia una mostra 
d’aquests organismes, 
dins d’un armari 
tancat amb un focus 
de llum, durant 4 dies i 
a una temperatura 
similar a la de Mart (-
63ºC). Després 
d’aquest temps, la 
placa obtinguda és la 
següent: 
 

 

Experiment 4 
Has col·locat una placa 
de petri amb medi 
nutritiu format 
únicament per aigua 
destil·lada, que 
contenia una mostra 
d’aquests organismes, 
dins d’un armari 
tancat a la foscor, 
durant 4 dies i a una 
temperatura similar a 
la de Mart (-63ºC). 
Després d’aquest 
temps, la placa 
obtinguda és la 
següent: 

 

Objectiu El nostre objectiu és investigar si l’organisme marcià té la capacitat de nodrir-se 
i, en cas afirmatiu, el tipus de nutrició que practica. 

Hipòtesi Potser l’organisme creix quan hi ha matèria orgànica i inorgànica en el medi de 
cultiu. 

Variable independent, 
dependent i variables 
controlades 

Variable independent: la presència o absència de llum. 
Variable dependent: Número d’organismes finals. 
Variables controlades: Número d’organismes inicials, temperatura i dies 
d’espera per obtenir els resultats. 

Grup control Per tal d’observar que els resultats són causats pel tipus de nutrients en el medi 
de cultiu (glucosa i sals minerals), i no per la presència o absència de llum o 
l’accés d’aigua destil·lada, hem fet dos experiments més on els organismes 
només tenien a l’abast aigua destil·lada. 

Metodologia El procediment es divideix en diferents etapes: 
En la primera etapa s’han agafat 4 plaques. En la primera i segona placa s’ha 
afegit aigua, sals minerals i glucosa, en canvi, en la tercera i quarta només aigua 
destil·lada. 
Seguidament, s’han col·locat un individu en cada placa. 
Posteriorment, s’han guardat les quatre plaques dins d’un armari a -63ºC durant 
4 dies. La primera i tercera placa amb un focus de llum i la segona i quarta a la 
foscor. 

         

   



Finalment, passat els 10 dies, s’ha comptat el número d’organismes en cada una 
de les plaques. 
Aquest experiment s’ha repetit un mínim de 3 vegades. 

Resultats Com veiem en les plaques, aquelles que contenien aigua, glucosa i sals minerals 
han crescut més organismes (12 en la primera placa i 11 en la segona). 
Comparativament, en les plaques que només tenien aigua destil·lada, 
l’organisme no s’ha reproduït. Finalment, sembla que l’absència o presència de 
llum no té cap efecte sobre la supervivència de l’ésser. 

Conclusions A partir dels resultats obtinguts, veiem que si posem matèria orgànica (glucosa) 
i inorgànica (sals minerals i aigua) en el medi de cultiu, llavors l’organisme 
sobreviu. En canvi, la presència o absència de llum no té cap efecte sobre la 
supervivència de l’ésser. Això voldria dir que aquest organisme marcià té una 
nutrició heteròtrofa. Finalment, arribem a la conclusió que sí que és un ésser viu 
i que la nostra hipòtesi inicial és certa 

 

  



 

Prova 3. La reproducció  

Amb totes les proves descrites a continuació es pretén demostrar si l’organisme 
trobat a la superfície de Mart és un ésser viu. Concretament, aquesta prova té com 
a finalitat estudiar si té la capacitat de produir organismes iguals o pràcticament 
iguals a ell i en cas afirmatiu, veure el tipus de reproducció que té (sexual o asexual). 
Per fer-ho, has dut a terme els tres experiments descrits a continuació. 

Experiment 1 
Has col·locat una placa de petri 
amb medi nutritiu format 
principalment per sucres 
(concretament glucosa), aigua 
i sals minerals, que contenia 4 
d’aquests organismes, durant 5 
dies i a una temperatura similar 
a la de Mart (-63ºC). Cada dia, 
has anat anotant el nombre 
d’individus que apareixen en 
les plaques de petri. 

Experiment 2 
Has col·locat una placa de petri 
amb medi nutritiu format 
principalment per sucres 
(concretament glucosa), aigua 
i sals minerals, que contenia 1 
d’aquests organismes, durant 5 
dies i a una temperatura similar 
a la de Mart (-63ºC). Cada dia, 
has anat anotant el nombre 
d’individus que apareixen en 
les plaques de petri. 

Experiment 3 
Has col·locat una placa de petri 
amb medi nutritiu format 
principalment per sucres 
(concretament glucosa), aigua 
i sals minerals, que no contenia 
cap organisme, durant 5 dies i a 
una temperatura similar a la de 
Mart (-63ºC). Cada dia, has anat 
anotant el nombre d’individus 
que apareixen en les plaques 
de petri. 

 

Els resultats obtinguts els has 
recollit en la taula i gràfic que tens 
a continuació: 

Dies Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3 

0 4 1 0 

1 8 2 0 

2 16 4 0 

3 32 8 0 

5 64 16 0 

 

 

 

 

Objectiu El nostre objectiu és investigar si l’organisme marcià té la capacitat de reproduir-
se i, en cas afirmatiu, el tipus de reproducció que té. 

Hipòtesi Potser l’organisme per reproduir-se, necessita un altre individu. 

Variable independent, 
dependent i variables 
controlades 

Variable independent: el nombre d’individus inicials en la placa de petri. 
Variable dependent: Número d’organismes finals. 
Variables controlades: Temperatura, medi nutritiu i dies d’espera per obtenir els 
resultats. 

Grup control Per tal d’observar que els resultats són causats pel nombre d’individus inicials a 
la placa, i no per una contaminació externa, hem fet un tercer experiment sense 
cap organisme. 



Metodologia El procediment es divideix en diferents etapes: 
En la primera etapa s’ha col·locat en les tres plaques un medi nutritiu que 
contenia aigua, sals minerals i glucosa. 
Seguidament, en la primera placa s’han afegit tres individus, en la segona un i 
en la tercera cap. 
Posteriorment, s’han guardat les tres plaques dins d’un armari a -63ºC durant 5 
dies. Cada dia s’ha anat comptant el nombre d’individus que hi havia en cada 
placa. 
Finalment, les dades s’han representat en forma de gràfic, on es mostren els dies 
i el nombre d’individus de cada placa.  
Aquest experiment s’ha repetit un mínim de 3 vegades. 

Resultats El següent gràfic ens mostra que tant en la placa 1 (on inicialment hi havia 4 
individus) com en la 2 (on inicialment hi havia 1 individu) hi ha hagut un augment 
del número d’organismes, en canvi, en la tercera placa no hi ha crescut res. 
Comparativament, s’han reproduït més en la primera placa (64 individus) que 
en la segona (16 individus). 

Conclusions A partir dels resultats obtinguts veiem que encara que hi hagi un individu sol a 
la placa es pot reproduir. Això voldria dir que un sol organisme és capaç de 
generar una descendència, per tant, es reprodueix asexualment. Així doncs 
rebutgem la nostra hipòtesi inicial. 
Finalment, arribem a la conclusió que aquest organisme és un ésser viu. 

  



 

 

Prova 4. Relació 

Amb totes les proves descrites a continuació es pretén demostrar si l’organisme 
trobat a la superfície de Mart és un ésser viu. Aquesta prova té com a finalitat 
estudiar si té la capacitat de respondre als canvis de l’entorn. Concretament, has 
volgut observar si els canvis de temperatura de l’ambient, tenen algun efecte sobre 
aquest organisme marcià. Has triat aquesta característica, atès que la temperatura 
entre el dia i la nit a Mart varia molt, passant de 20ºC durant el dia a -80ºC durant 
la nit. Per fer-ho, has dut a terme els dos experiments descrits a continuació. 

Experiment 1 
Has col·locat una placa de petri amb medi 
nutritiu format principalment per sucres 
(concretament glucosa), aigua i sals minerals, 
que contenia 4 d’aquests organismes, i has anat 
canviant la temperatura durant el dia. Has 
mantingut aquests organismes a 20ºC durant 12 
hores i a -80ºC durant les 12 hores restants. Has 
enregistrat el comportament d’aquests i has 
observat que durant les hores de més calor, els 
4 organismes han creat una estructura al seu 
voltant com la que es veu a la següent imatge. 
 

Experiment 2 
Has col·locat una placa de petri amb medi 
nutritiu format principalment per sucres 
(concretament glucosa), aigua i sals minerals, 
que contenia 4 d’aquests organismes i els has 
mantingut una temperatura constant de -63ºC 
durant tot el dia. Has enregistrat el 
comportament d’aquests i no has observat 
canvis en la seva estructura. 

 

Objectiu El nostre objectiu és investigar si l’organisme marcià té la capacitat de respondre 
a estímuls externs. 

Hipòtesi Potser l’organisme crea una coberta protectora quan canvia la temperatura del 
seu entorn. 

Variable independent, 
dependent i variables 
controlades 

Variable independent: Canvi de temperatura al llarg del dia. 
Variable dependent: Presència o absència de coberta protectora 
Variables controlades: Medi nutritiu, número d’organismes en cada placa i 
temps d’espera per obtenir els resultats. 

Grup control Per tal d’observar que els resultats són causats pel canvi de temperatura, hem 
fet un segon experiment on la placa de petri s’ha mantingut a temperatura 
constant. 

Metodologia El procediment es divideix en diferents etapes: 
En la primera etapa s’ha col·locat en les dues plaques un medi nutritiu que 
contenia aigua, sals minerals i glucosa. 

   
 



Seguidament, s’han afegit 4 d’aquests organismes en cada placa. 
Posteriorment, la primera placa s’ha col·locat a 20ºC durant 12 hores i a -80ºC 
durant les 12 hores restants. En canvi, la segona placa l’hem mantingut a una 
temperatura constant a -63ºC. 
Finalment, hem enregistrat el comportament d’aquests organismes. 
Aquest experiment s’ha repetit un mínim de 3 vegades. 

Resultats Tal com veiem, hi ha diferències entre el comportament dels organismes de la 
primera placa i els de la segona, atès que els primers, durant les hores de més 
calor han desenvolupat una estructura al seu voltant. 

Conclusions A partir dels resultats obtinguts veiem que quan la temperatura augmenta 
llavors l’organisme crea una coberta protectora al seu voltant, atès que les 
temperatures a Mart varien notablement al llarg del dia. Així doncs, concloem 
que és capaç de rebre senyals de l’exterior (augment de temperatura) i 
respondre-hi (crea coberta). Per tant, la nostra hipòtesi inicial és certa. 
Finalment, arribem a la conclusió que aquest organisme és un ésser viu. 

 

 


